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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 عندك؟ ماذا

 .......  طالب:
 میز�تها؟ما 

 .......  طالب:
 ؟اعتمدوا عالمَ 

 .......  طالب:
 فقط؟

 .هي األصل طالب:
 .......  طالب:

لیه اعتمدوا ع انظروا ماذا ن،و ن وثالثا�أنها اثن طبعة جدیدة من صحیح البخاري عن دار الرسالة أول مرة أشوفها،
نا وجاء اجیدً  اتصو�رً  اورت أخیرً وهي ُص  ،عن نسخة البقاعي إسماعیل بن علي تحدثوا أوالً  من الروا�ات والنسخ،

(و�یعت �أز�د من  ،�عني نسخة البقاعي ،(إنها معدومة النظیر) هذه النسخة �قول عنها ابن حجر: منه نسخة،
على ورق فاخر وألوان وشغل أفضل من األصل بال  وصل منها نسخة أفضل من األصل،: �قول ،عشر�ن مثقاًال)

 .في مجلد واحد �بیر شك،
 ... .... طالب:
 ال ال.

 �ات،وأثبت فروق الروا ،الیونیني تعب على نسخته الطبعة السلطانیة أ�ًضا هذه طبعة متقنة ومحررة ومتعوب علیها،
 .تصو�ر المنهاج جید هذا ،دي اإلخوان اآلن مثل هذه الكبیرةوهي �أی ،وصورت وانتشرت

صر عتكاد توجد نسخة انُتسخت �عد  وال ،(النسخة الیونانیة هي أعظم أصل یوثق �ه في نسخ صحیح البخاري 
في �عض  و�یان روا�اته المتعددة ،والتعو�ل علیها �ضبط ألفاظ الصحیح الیونیني إال وهذه النسخة أصل لها،

یها وأن وحجة یرجعون إل �أن أصحابها رأوا أن نسخة الیونیني تلك أصالً  ،وسمیت تلك النسخ �الفروع حروفه،
وال  ة،في مناسبات وفي دروس النسخة هذه السلطانی اتحدثنا عنها مرارً  للیونیني، ثم ترجم ،نسخهم �الفروع عنها)

ا وقرأ الكتاب �عد ما فرغ منه على اإلمام ابن مالك صاحب األلفیة ا ا�بیرً  اشك أن الیونیني بذل جهدً  لنحوي جد�
د شواه ت ذلك في �تاب أسماه:وأثب ه له �عض األلفاظ التي في ظاهرها مخالفة للغة،ل له أو وجَّ وعدَّ  المشهور،

 وهو مطبوع أكثر من مرة. التوضیح والتصحیح لمشكالت الجامع الصحیح،
ثر انیة عُ ي هي السلطوالطبعة األولى الت وذاك �ستفید منه التوجیه والدرا�ة. الیونیني �ستفید من ابن مالك الروا�ة، 

مائة في الطبعة الثانیة التي تلیها سنة ألف وثالث ثم استدر�وه فیها على ما �قرب من مائة لفظ خطأ في الطباعة،
بع ثانیة ثالث عشرة وأر�ع عشرة ثم طُ  السلطانیة ألف وثالثمائة و�حدى عشر، �عني �عد سنتین، وثالث عشرة،

 �عني التصو�ر سالم من األخطاء، حت في التصو�ر،جدت في الطبعة األولى وصحّ استدر�وا فیها األخطاء التي وُ 
  لمنهاج سالم من األخطاء.تصو�ر دار ا

ا و�ذ�ر الفروق مهما دقت سواء ترتب علیه ،القسطالني أ�ًضا له عنا�ة فائقة في ألفاظ الصحیح وروا�ات الصحیح
القلیل  إال ًئاما یذ�ر شی ،�خالف ابن حجر الذي ال یذ�ر إال ما یترتب علیه فائدة فائدة أو لم یترتب علیها فائدة،

ن أن ألنه ما �مك ؛ومع ذلكم فات الیونیني �عض األشیاء وأما ما ال فائدة فیه ال یذ�ره، ،الذي یترتب علیه فائدة
  .�حیط �جمیع الروا�ات
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وهي ال توجد عند الیونیني وال عند  ،ووقفت على ألفاظ في شرح ابن رجب نبه علیها أنها لبعض رواة الصحیح
ني أن الیونی -َجلَّ وَعال-لكن في شهادة هلل  ،نقص �عني عمل البشر ال بد أن �عتر�ه ما �عتر�ه من القسطالني،

 . ما ترك لمتعقب إال ما ال �خلو منه �شر تعب على الكتاب وضبطه وأتقنه،
بخاري إن الطبعة العامرة لصحیح ال :و�قولون  ولذلك �عتمد على شرحه، �الروا�ات، االقسطالني أكثر الشراح اهتمامً 

ي �عن ،و�عتمد علیها ،فیعول علیها افإن �ان أخذها دقیقً  ة �حروفها منه،مأخوذ مأخوذة �حروفها من القسطالني،
 ضم إلى السلطانیة.تُ 

 ... عملنا في إخراج هذه الطبعة: �قول
 و�حتاجه �ل طالب علم، الكالم هذا ترى ما هو بیضیع اللي نقوله ها الحین ألن العمل على البخاري ال ینتهي،

 أفضل.و�لما ما طلع نسخة قلنا �ا لیتها 
 وهذه صفحاتها. هذا عنوان نسخة البقاعي المخطوطة،

صوروا الكتاب واعتنوا  من ،ن و مع أنهم ضا�ط قمنا �ضبط الصحیح على نسخة البقاعي والطبعة السلطانیة،: �قول
 .ن و �ه ضا�ط

 .البقاعي �ضم الباء الُبقاعي 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
 هذه هي. هذه،

 .......  طالب:
و�ذا  ،ومنهم بل أكثرهم �ضبطه الِبقاعي �كسر الباء ،البقاعي �الضم م صوروها ووضعوا مقدمة وفهارس وضبطواه

مع أن  ومن �سر نظر إلى الجمع، فمن ضم نظر إلى المفرد، ،قعة �ضم الباءنظرنا إلى اللفظة فالِبقاع جمع �ُ 
ال بد  ،النسبة إلى الجمع شذوذ �قولون  نسب إلیه،ال یُ واألصل عند أهل العلم أن الجمع  النسبة حقیقتها إلى الجمع،

مع أكثر فإذا �انت شهرة الج واشتهر بینهم، ،وعرف بذلك ،لكن مشوا علیه ،الُبقعي: فیقال رد اللفظ إلى مفرده،أن یُ 
 .جمع نسبة إلى األنصار األنصاري، ال مانع من النسبة إلیه �ما �قال:فمن المفرد 

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
ر في والتغیی سب إلى الِبقاع،نُ  سب إلى البقعة،لكن ما نُ  قعة،على أن األصل �ُ  هو �عضهم �ضبطه �الضم بناءً  ال،

النَِّمر بن َسِلَمة و  منسوب إلى: َمِري،َلِمي نَ سَ : فمثالً  ال سیما إذا �ان له داٍع، الحروف له أصل ولو على التصرف،
 ،َلكيمَ  ل:ما تقو  َمَلكي، ِلك:تنسب إلى مَ  ،البر النََّمري منسوب إلى النَِّمر �كسر المیمأو أبو عمر بن عبد  تولب،

 .ال
 .......  طالب:

  .نعمفي الشام 
 لیخلط �عض الطالب بین الطبعة السلطانیة قمنا �مقابلة الصحیح على نسخة البقاعي والطبعة السلطانیة،: �قول

هم و�انوا �حضرونها واآلن �أن ورت واشتهرت مع اإلخوان،ي أشرنا إلیه ُص ید التالتي أمر بها السلطان عبد الحم
وسحبت من  ،اأشدنا بها مرارً  وهي موجودة وما عادت تخفى على أحد، ،ألنها ثقیلة وطو�لة ؛تثاقلوها وتر�وها

 واشتهرت �عني بین الناس. ،وطبعت ثانیة ،األسواق
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بل عاملوني معاملة ردیئة  ،ما عرفوني ÷،لهم هناك �جدة ذهبتمكتبتهم � ي صوروه،توجد مواقف حصلت مع الذ
 .لمستعاناهللا  ...ألنهم ؛ي طیرت �تابهم!! ما أحببت أنهم �عرفونيال �عرفونك أنت الذ :وا ليمعي قال نیوالذ ،قلیًال 
 سمونهاالطبعة العامرة �عض الناس �: �قول قمنا �مقابلة الصحیح على نسخة البقاعي والطبعة السلطانیة،: �قول

 لطانیة،فیسمي العامرة هي الس ،فصار فیه اقتران بین األمر�ن ،والسلطان هناك ،بعت بتر�یاسلطانیة �اعتبار أنها طُ 
دار الجیل صور  ،األمر الثاني فیه طبعة هي تصو�ر عن دار الجیل السلطانیة هذه. وهذا الكالم ما هو �صحیح،
 .البخاري من الطبعة الحلبیة

 .......  طالب:
ي اإلشكال ف هنا، لیسلكن اإلشكال  مأخوذة منها. الحلبیة مأخوذة من السلطانیة، هي مأخوذة من السلطانیة، ،ال

الحلبي أ�ام طبع الحلبي والشیخ  هي مصورة عن الحلبي، هر بین الناس أن هذه طبعة الشیخ أحمد شاكر،كونه شُ 
ا، اوصغیرً  اأحمد شاكر ما زال شا��  ورة بین �عني ظاهرة للناس منش لیست له عنا�ة للبخاري،وأحمد شاكر للشیخ  جد�

عنا�ة  لكن ما له الشیخ أحمد شاكر اعتنى �الترمذي اعتنى �المسند، ،و�ال ما فیه أحد ما له عنا�ة �البخاري  ،الناس
أن دار الجیل  ؟وجه اللبس وما �سمون هذه الطبعة طبعة الشیخ أحمد شاكر، ،متداولة بین الناس في البخاري 

صوروا ها  والشیخ أحمد شاكر له مقال في مجلة عن البخاري ونسخ البخاري، ا البخاري من طبعة الحلبي،و ور ص
ع ي طب: إن الشیخ أحمد هو الذقالوا المقال مع النسخة اللي صوروها وصار في مقدمة و�قلم الشیخ شاكر المقدمة،

 له عنا�ة فائقة �الكتب ومعرفة دقیقة بهم،وقد سمعت هذا الكالم من شخص  وهذا الكالم لیس �صحیح، ،الكتاب
  �ِهللا وال حرف ألحمد شاكر �طبعة الحلبي. ،�ان فیه حرف ألحمد شاكر ؟ین أحمد شاكرأالشیخ  قلت:

 ،ال طبعة أحمد شاكر! أحمد شاكر دقیق ومتقن، ئك شخص و�قول:�جی ما تمشي هذه األمور على طالب العلم،
 ما هلكن یبقى أن والصواب ما فیها شك دقیقة مأخوذة �حروفها من السلطانیة، ،طیبة ا، هيالحلبیة ما نقدح فیه

  ننسبها للشیخ أحمد شاكر.أن �مكن 
ك واستعنا في �ل ذل و�سهل قراءته، ،و�قرب فهمه ،قمنا �ضبط النص وتفصیله وترقیمه �شكل یرفع إشكاله :اثانیً 

 ،ن حجر العسقالني وشرح العالمة بدر الدین العیني�شروح الصحیح وال سیما الشرحین الجلیلین شرح الحافظ اب
 .�اإلضافة إلى شرح القسطالني ومشارق األنوار للقاضي عیاض وغیرهم عند الحاجة

وخالصة الشرحین عصارة  بن حجر والعیني ال مز�د علیهما،العرفنا أن من ناحیة الفائدة العلمین الشرحین 
  ي ضبط ألفاظ الصحیح.�فوقهم القسطالني ف ،الشرحین في القسطالني

وله مختصر  ،وهو من أفضل �تب الغر�ب مشارق األنوار للقاضي عیاض هذا في غر�ب الصحیحین والموطأ،
بع المشارق طُ  بع إلى اآلن،المطالع ما طُ  في المغرب وفي مصر، ابع قد�مً المشارق طُ  اسمه مطالع األنوار،

 :واو�ندر أن �قول �قولونه، ادائمً  حكى صاحب المطالع،: صلمع أن شهرة المختصر أكثر من األ بع،والمطالع ما طُ 
غطى  ،وغطى علیها والمطالع عند المشارقة، ألن المشارق في الغرب في األندلس عند المغار�ة شهرته، ؛المشارق 

 ،م�ستفید منها طالب العل ،�تاب نفیس فیه زوائد البن قرقول المؤلف بع،لكن ما �عد طُ  ،محقق جاهز على األصل،
ألن طر�قتهم  حرف ما تلقاه؛ تبحث عن ه ترتیب الحروف فیه على طر�قة المغار�ة،اإلشكال في المشارق أن ترتیب

  في ترتیب الحروف تختلف عن طر�قة المشارق.
و هإذا تر�ت الكتاب على أصله تبقیه �ما  :وأنا قلت له انبرى له واحد من المشا�خ ورتبه على طر�قة المشارقة،

�عني  ،مع أنه صنع ما صنع و�شكر على ذلك ،ال تتصرف في الكتاب س على طر�قة المشارقة،وتضع له فهر 
 هدفه تیسیر الوصول إلى المراد �النسبة لطالب العلم.

، اا عر�یة وأحسنها سیاقً كرت في األصلین المذ�ور�ن أصحها وأصو�ها وأوفقهاخترنا من الروا�ات التي ذُ  :اثالثً 
وذلك �عد مراجعة حیثیة لشروح الصحیح المتعددة ، اوفقها عر�یة وأحسنها سیاقً أصحها وأصو�ها وأ: و�قول
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�غیتنا في ذلك أن �خرج الصحیح في أبهى صورة وأضبط نص �قدر وسعنا وطاقتنا  واالستئناس بها والترجیح بینها،
 في سبیل ذلك. اولم نألوا جهدً  البشر�ة،

مدین في ذلك على �تب اللغة المختلفة و�تب غر�ب الحدیث شرحنا الغر�ب وما انغلق من األلفاظ معت: ارا�عً 
وذلك �شكل موجز یوضح المعنى دون إطالة واستطراد مع �عض  �اإلضافة إلى شروح الصحیح، ،المتعددة

و�یان  واعتنینا عنا�ة خاصة �ضبط القراءات القرآنیة وتخر�جها وفق الرسم الذي جاء في األصلین التعلیقات المهمة،
 مع اإلشارة إلى الشاذ منها إذا �انت القراءة من خارج ا إذا لم تكن موافقة لقراءة حفص عن عاصم،من قرأ به

  زنا بین القراءة القرآنیة من القراءة التفسیر�ة.ومیَّ  العشرة،
وقصدنا بذلك ر�ط أحادیث  جنا األحادیث المسندة في الصحیح من مسند اإلمام أحمد وصحیح اإلمام مسلم،خرَّ 

أما صحیح مسلم فألنه صنو لصحیح البخاري في الصحة واالشتهار واالحتیاج �ه عند  بهذین الكتابین،الصحیح 
وأما مسند اإلمام أحمد فلمن أراد االستزادة في التخر�ج والبحث عن طرق الحدیث  جمهور علماء هذه األمة،

 . وأطرافه
لى إالم وأن من �قرأ صحیح البخاري �حاجة ماسة ومن أراد حقیقة هذا الك هذه نكتة وفائدة یهتم بها طالب العلم،

مسند من أراد أن �ستدل على ذلك فلیقرأ في الكواكب الدراري في ترتیب ال االطالع على روا�ات الحدیث في المسند،
قابلنا منه �عض األبواب وجدنا روا�ات فیها ألفاظ وفیها قصص تتعلق �الحدیث تكشف لك  ،على صحیح البخاري 

، االبخاري یذ�ره من عشر�ن روا�ة من عشر�ن وجهً  ي البخاري یذ�ر الحدیث مثًال من سبع روا�ات،�عن الواقع،
اوقد أُ  ،حققالكواكب الدراري اآلن �ُ   حتى ترتیب لكن مع األسف أنه مخروم فیه خروم، ،نجز منه قدر �بیر جد�

ائة والكتاب في م لكن یبقى مثلها، ،داتیوجد أوله من أثنائه و�ذا یوجد منه حدود خمسة مجل المسند ما هو �كامل،
قیق نتهي من الطبع من التحن اآلن تو هذه الثالث والخمس ن،و جد منه إال ثالث وخمسوال وُ  ا،�بارً  اوعشر�ن مجلدً 

  تنتهي.والصف 
ى عل ووجد ترتیب المسند ،سر الكتاب�عني إذا �ُ  ،االطالع على روا�ات اإلمام أحمد مقارنة �صحیح البخاري  فأقول:

ا، ي �عني لو تقابل الحدیث األول حدیث األعمال �النیات في صحیح البخار  البخاري البن عروة فائدة عظیمة جد�
بن اطلبنا من المحسن المتبرع إلخراج  وغیره من األحادیث على هذه الطر�قة. وروا�اته في المسند تكشف لك أمور،

 ألن الكتاب مؤلف على شرة أولى �سعف بها طالب العلم؛على صحیح البخاري �ن اعروة أن ینجز لنا المسند مرتبً 
ج ثم �عد ذلك المسائل العلمیة والكتب التي تندر  ثم المسند مرتب مشروح شرحه ابن عروة، المسند مرتب،: مراحل
بن أو البن القیم أو ال �أتي إلى مسألة علمیة فیها مؤلف لشیخ اإلسالم و�ضع المؤلف من أوله إلى آخره، تحتها،

�عني المطبوع هذا ، شرح ابن رجب على البخاري موجود في ابن عروة �امالً  ب أو لغیرهم من أئمة التحقیق،رج
لى یرهق نفسه و�كتب الكتب هذه و�ضمها إ لماذا: قد �قول قائل و�تب شیخ اإلسالم وابن القیم مأخوذة منه. منه،

 ؟لماذا لغ وال نصفه؟لو جرد هذه الكتب ما ب، اكتاب واحد لیخرج �مائة وعشر�ن مجلدً 
ال و فأدخلها في �تاب  و�عاقب من توجد عنده، ،تلف فیه �تب شیخ اإلسالم وابن القیم وتحرق جد في وقت تُ ألنه وُ  
 .-َرحمُة ِهللا َعلیهِ -الناس  ى �هدر 

ة عددشرحنا الغر�ب وما انغلق من ألفاظ معتمدین في ذلك على �تب اللغة المختلفة و�تب غر�ب الحدیث المت: �قول
 �اإلضافة إلى شروح الصحیح وذلك �شكل موجز یوضح المعنى دون إطالة واستطراد مع �عض التعلیقات المهمة،

 .انتهینا انتهینا من هذا،. واعتنینا عنا�ة
إضافة إلى ما . وأما مسند اإلمام أحمد فلمن أراد االستزادة في التخر�ج والبحث عن طرق الحدیث وأطرافه: �قول

أسانید تكلم فیها �عض الناس  ،اتكشف أمورً  في األسانید، لفوائد ال تخطر على �ا د المتنیة واإلسناد�ة،ذ�رنا الفوائ
لكن  تجد الحل عند أحمد أو عند غیره من أهل العلم، ممن ال علم له وال خبرة له من أسانید البخاري أو مسلم،

 اهذا �ختلف تمامً  ؟د للساعاتي أو للقرعاوي أو شيءوماذا عن ترتیب المسن: قد �قول قائل اإلمام أحمد أكثر إحاطة.



 
 

  
 

=}à|||||||||||èÌá_|||||||||||Ägÿ^=yÎw|||||||||||ì=i_|||||||||||k‘=F۱۲۰==E=
=

٦ 

وجمع األحادیث التي تتعلق بهذا الفصل وهذا  ابن عروة مشى على أبواب الصحیح وفصوله، عن ترتیب ابن عروة،
  .إبداع إبداع �عني، الباب،
 .......  طالب:

ا ،اإلشكال أنهم قالوا ال،  نشر بهذه الطر�قة.�ستقیم أن یُ وال  ،اعتذروا �أن المتن فیه خروم �ثیرة جد�
لى أما المعلقات الموجودة في الصحیح فقد قمنا ببیان ما وصله منها اإلمام البخاري في الصحیح و�حالته إ: قال

ما قمنا ما وصل منها  ؟و�دنا ماذا �عني. وما �ان خارج الصحیح فلم �كن من و�دنا الموضع الذي وصله فیه،
 �لها موصولة في الصحیح في البخاري، االمعلقات ألف وثالثمائة وأر�عون حدیثً  تعرفون أن اإلمام في الصحیح.

ورحمة هللا على ابن حجر ما  ي تحتاج إلى تعب وتخر�ج،هذه الت غیر موصولة، انفسه ما عدا مائة وستین حدیثً 
 .-َرِحَمُه هللاُ -تغلیق التعلیق في خمسة مجلدات  ،اترك ألحد عذرً 

لو  وحسن ذلك �كمن في ذلك. ،ه وهو میسور في �تاب الحافظ ابن حجر تغلیق التعلیقحسب القارئ أن یلتمس�و 
 .نتهى اإلشكالالعلقوا اإلسناد من تغلیق التعلیق 

وذلك �الرجوع إلى الكتب  عرفنا �المواضع واألماكن المذ�ورة في الصحیح عند أول موضع لها من الصحیح،
وع ثم �الرج ،بن غیث البالدي خاصة معجم معالم الحجاز للد�تور عاتق�و ، اوحدیثً  االمتعددة المختصة بذلك قد�مً 

قدر  ادقیقً  ایقً وتحدید الموقع الجغرافي لذلك المكان تحق إلى الخرائط الجغرافیة الحدیثة واإللكترونیة ز�ادة في التوثیق،
 أظنه للشیخ سعد بن ،رةفیه شرح لألماكن الواردة في صحیح البخاري خاصة في مجلد �بیر طبعته الدا المستطاع.

ي �ل األماكن الت ألنه أوسع من الحجاز، ؛�عني هو أولى من �تاب معجم معالم الحجاز ،جنیدل في مجلد �بیر
 .-َرحمُة ِهللا َعلیهِ -وردت في صحیح البخاري موجودة في �تاب الشیخ ابن جنیدل 

وذلك �أن نذ�ر الموضع األول أطراف  قمنا بر�ط أطراف األحادیث المكررة للصحابي الواحد �عضها ببعض، -٩
أما �النسبة لألطراف . وعند �ل طرف من األطراف الالحقة نحیل إلى الموضع األول الحدیث اآلتي في الصحیح،

مصطفى  ،واإلحالة إلى الموضع األول في األطراف �لها ،فأول من بدأها وقام بها الشیخ محمد فؤاد عبد الباقي
وصلت للموضع الثاني ما  إذاألن صنیع محمد فؤاد عبد الباقي  البخاري فعل هذا؛دیب البغا له طبعة لصحیح 

 لكن تقرأ في الموضع الثاني أو الثالث أو العاشر ما في الموضع األول تعرف أطرافه، ین أطرافه خالص،أتدري 
 ألنها تقدمت في األول. ؛فیه أطراف

 رأیناها أدق في العمل وأسهل على القارئ  ،ى في الر�طوقد خرجنا عن هذا المنهج في مواضع قلیلة إلى طرق أخر 
 عندها ر�طنا �ل �أطراف مختلفة، اوأقرب إلى الوصول إلى المقصود مثل أن یروي البخاري الحدیث المطول مقطعً 

ئ وذلك إزالة لإلشكال الذي ر�ما �قع فیه القار  ؛ثم أحلنا إلى الموضع األول األطراف المتشابهة �عضها ببعض،
 . ر�ط األحادیث غیر المتشابهة �عضها ببعضجراء 

ا في أن جعل �عض األحادیث المتعددة حدیثً  ،وهو نادر ،هو اإلشكال الذي وقع فیه محمد عبد الباقي  اقلیل جد�
 ،لمعنىنظر إلى ا ،اوالمعنى متقار�ً  او�ن �ان الراوي واحدً  ،�عني ال �جمعها را�ط لها قصص وأحوال متعددة، اواحدً 

لكن  ،قصة واحدة مرو�ة �ألفاظ متعددة عن صاحبي واحد واحدة�مشي على  هذا هو الغالب والكثیر، اوي،و�لى الر 
 .قد تكون أكثر من قصة فیلتبس علیه األمر

ر�م أن �عض وسیجد القارئ الك ،-َرِحَمُه هللاُ -اعتمدنا في ترقیم األحادیث على ترقیم األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
متن النسختین الیونینیة ونسخة  وهذه ز�ادات على ما في متنین: ضعت بین حاصرتین،بواب وُ تراجم الكتب واأل

 .و�عضها أشار إلیه �عض شراح الصحیح وقد أشیر إلى �عضها في حواشي النسختین، البقاعي،
 -َرِحَمُه هللاُ -شفعنا ذلك �عمل مقدمة جعلناها مدخل للصحیح واشتملت على ترجمة موجزة لإلمام البخاري  

 .والتعر�ف �كتا�ه الجامع الصحیح وذ�رنا فیه عدة محاور على سبیل اإل�جاز واالختصار
 .اجزاهم هللا خیرً  ،فهذا جهد مقل و�عد،
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ولم (: والحافظ ابن حجر في بدا�ة �تاب اإل�مان قال وهذا خطأ، �تاب بدء الوحي بین حاصرتین، وضعوا انظر 
 .بنا هذا ومرَّ  )جعله �المقدمة للكتاب ألنه؛ �فتتح البخاري بدء الوحي �كتاب

 . نعم طالب:
هذا والمكان و  في المؤونة عند �ثیر من طالب العلم ثقیلة، ؟ماذالكن اإلشكال في  على �ل حال األعمال تنفع، ،إي

د الناس ما لحقوا على طبعة واحدة ال �النسبة للقیمة عن فماذا تفعل؟�عني �ل �تاب تجد منه عشر طبعات  أثقل،
في  اإلنسان عض طالب العلم ال سیما المغتر�ین الذین قد �كون العائق عن اقتناء الكتب �ونهم لیسوا في بالدهم،�

ة تثقل على وأ�ًضا الماد لكن مغترب في یوم من األ�ام یترك هذا البلد، د على ما �قال أحبال طوال،ع و�مدِّ بلده یتوسّ 
تب إال � �عني واحد من طالب العلم ظانن أنه ما عنده �تب أصالً  والمكان أمره أعظم وأشد، كثیر من طالب العلم،
فكیف �المشاهیر  إنسان عادي ما �عرف �كتب، ،عنده أر�ع غرف ،عندي أر�ع غرف :�سیرة �حتاجها �قول

  والمعروفین؟
 .: أحسن هللا إلیكطالب
 نعم. 

 ....... كیف طالب:
  ؟هي ما

 .......  طالب:
 بین حاصر�تن. وضعههو 
 .......  ب:طال
من  ... بلوالذین وضعوا األبواب لیسوا من وضعه،محمد عبد الباقي  موجود، غیرال  ما هو موجود، اأبدً 

صف دَخل نولذلك خلل �بیر في أن یُ  ن،و المشتشرق ان �ا�ً یوتسع االذین وضعوا األبواب وجعلوها سبعً  ،المستشرقین
 .اقيوعلى ترقیم عبد الب ،أحكام الصالة في �تاب األذان

 .......  طالب:
 هات هات.

  .......  طالب:
وهل �خطب یوم الجمعة في  ؟هل �صلي اإلمام �من حضر: نصف �تاب األذان وأخذ منهم �حروفهم، ،قلدهم
هذا حرج �بیر عند من یر�د أن �علم . نصف �تاب الصالة جعلوه في �تاب األذان ،في �تاب األذان ؟المطر
قل �تاب الصالة أ .الجمعة �تاب األذان �تاب إلى. ر وافتتاح الصالة �تاب األذانمثل �اب إ�جاب التكبی الناس،

 من �تاب األذان! 
أحادیث األذان في  ترى لو  �تاب األذان، ،كتاب األذان من الحدیث ستمائة وثالثة إلى ثمانمائة وست وسبعین

هذا . سبعین أو خمسة وسبعینالو  عن المائتین عشرة أو قل عشر�ن فضالً  تصل إلى أن صحیح البخاري ما �مكن
�ون المستشرقین وضعوا �تاب بدء الوحي ونمشي . نقلدهم مشینا على هذا وانتهى اإلشكال أن إذا �غینا خلل،

 هم هذا ما هو �صحیح.ءورا
المكتبات  نظیر ذلك الموظفون في ال بد من الخبرة العلمیة، على �ل حال التحقیق ما �كفي فیه المهارة الفنیة،

لكن �خفى علیهم أمور �ثیرة تتعلق  ،او�رقمو  او�فهرسو  ایرتبو أن و�عرفون  ،جین من قسم المكتباتتجدهم متخرِّ 
جین من أقسام �وتجد �عض هؤالء الخر . مشكلة هذهف دیونقلد  أن أما �الكتب �النسبة لمحتواها له أثر في ترتیبها،

�ضع لطائف المعارف  منازل الكتب ومراتب الكتب ومؤلفي الكتب،المكتبات أجهل الناس �الكتب وأقیام الكتب و 
 اعجیبً  اوتجدهم �خلطوا خلطً  وهذا وعظ، ،هذا أدب محض ،و�عد البن رجب �جانب لطائف المعارف للثعالبي،

و�تاب  �حافظ علیه و�اذله آلحاد الطالب �عبثون �ه، اتر�د �تا�ً  وعدم معرفة في الكتب ینازعك في قیمة الكتاب،
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الخبرة الفنیة ال  فأقول: نسخة ال تعار! هذه مشكلة هذه. :�اتبین علیه ،وال معشار قیمة ذاك اصور ال �سوى عشرً م
  تغني عن الخبرة العلمیة.

 ....... طالب:
  .شيء یرتفع عن االختبار هما فی ،وتختبر ،�ستفاد منه ال سیما أن حجمه مناسب أن على �ل حال �مكن

 .هذه الطبعةأول مرة أرى فأما أنا 
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

  ؟هو ما
 .......  طالب:

  ؟ین هيأ
 .......  طالب:
 .ما �خالف مطبوعة،نعم، 

* * * 
  .عندهماذا نشوف الكرماني  انتهینا من ابن حجر والعیني �النسبة لشرح الحدیث،

 .له نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسو  الحمد هلل رب العالمین،
 ."�اب إطعام الطعام من اإلسالم" :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال 

 شعب من: رادوالم. خبره" اإلسالم من"و. مبتدأ" إطعام: "قوله". �اب إطعام الطعام من اإلسالم(": �قول الكرماني 
بخاري �عني مذهب اإلمام ال، )لمذهبه عاضد ذاوه، اإل�مان من": اإلسالم من" دلب النسخ �عض وفي. اإلسالم

 .)من حیث المعنى واإلسالم اإل�مان اتحاد من(
 . اإلسالم واإل�مان عند اإلمام البخاري واحد 
، رانيحال الحسن أبو، المعجمة والخاء المضمومة الراء وتشدید الفاء �فتح" وخرُّ فَ  بن خالد بن عمرو: "قوله(

 . ومائتین وعشر�ن تسع سنة بها مات ،مصري  ثبتٌ  هو: هللا عبد بن أحمد قال. مصر سكن
 إلمامینا شهادة جاللته في وتكفي، شهیرةو  �ثیرة حاالته وجمیل، المصري  ميهْ الفَ  سعد ابن هو" اللیث: "قوله

 إجالل من المعروفة �المنزلة وهما ،مالك صاحبا فهذان، مالك من أفقه اللیث أن ُ�كیر وابن الشافعي الجلیلین
 .)تقدم وقد !حدیثه أصح ما: أحمد وقال. تخفى ال فقهه وغزارة مالك وجاللة ،و�یف ،كمال
�غض النظر عن  ،�عني من �اب رفع شأن المتحدث عنه، أفقه من مالك كیر �قوالن:�عني �ون الشافعي وابن �ُ  

أبو . ضیلقصد �ه حقیقة التفوال �ُ  ،ضرب �ه المثل في الفقه�عني أنه �ُ  فالن أفقه من فالن، و�ذا قیل: ورن �ه،من قُ 
 جاء ابن ماجه ألبي زرعة سنن ابن ماجه منزلته بین الكتب الستة آخر شيء، زرعة لما جاء ابن ماجه في مصنفه،
  ؟لماذا لو علم محمد بن إسماعیل ألحرق �تا�ه.: في مصنفه اطلع علیه أبو زرعة قال

من طالب  بن تیمیة،اح المحرر في الفقه للمجد وشخص شر  التشجیع معروف عند أهل العلم. ،التشجیعمن أجل 
أر�د  ال:وجاء �ه لواحد من المشا�خ الفقهاء المعروفین في البلد وق �عني الكالم هذا من أر�عین سنة، ،معاصر ،العلم

بغي ین: لقا ،�عض األشیاء ورأى ،قلبه ا،�سارً  ااطلع علیه �مینً  ،�ا ابن الحالل أعفني قال له:. أن تسمي هذا الكتاب
 شيء! � أتیت�عني ما  ،سمى القول المكرر في شرح المحررأن �ُ 

 .......  طالب:
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وأعطاه مالحظاته  ،أعرضه على غیري أو أعرضه مرة ثانیة  :�عني لو وجهه وقال هذا ما هو بتشجیع ذاك، ،ال
وال  ما �تب ،آلن یؤلف�ان إلى ا ،هذه مما یز�ن الكتاب و�كمله و�ال فالكتاب ما شاء هللا نافع وجید :وقال ،برفق
  �عده! فالعلماء عندهم مثل هذا األسلوب. احرفً 

 التا�عي المصري  سو�د حبیب أبي بن یز�د، رجاء أبو أي" یز�د: "قوله(�عني یز�د عن أبي الخیر ، ")یز�د: "قوله(
 والكالم �مصر العلم أظهر من أول وهو، عاقالً  حلیًما و�ان، مصر أهل مفتي یز�د �ان: یونسابن  قال. الجلیل

 أبي: "قوله. ومائة وعشر�ن ثمانٍ  سنة توفي. مناوعالِ  سیدنا حبیب أبي بن یز�د: اللیث قالو . والحرام الحالل في
 ايوالز  المثناة �الیاء نيزَ الیَ  هللا عبد أبو، المثلثة والثاء والراء المفتوحة �المیم دثَ رْ مَ  هو المعجمة �الخاء" الخیر

 سنة توفي، مصر أهل مفتي �ان، التا�عي المصري  ِحمیر من �طن ن زَ یَ  إلى وبمنس، و�النون  المفتوحتین
 . تسعین

 رُعمَ  و�ین ینهب تمییًزا والجر الرفع في �الواو ُ�كتب مرووعَ ، تقدم وقد العاص ابن هو" عمرو بن هللا عبد: "قوله
 .)أشیاء بثالثة َعمرو فةلخِ  ُ�عكس ولم

  .�الم ما تجده في �تاب آخر ؟لماذا مرو،مع عَ  وضعوها ر،مَ الواو مع عُ  وضعواما  )عكسولم �ُ ( 
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

  بها هناك؟ئ بها هنا ولم �جء جاماذا لكن الواو  ،ما �خالف
 .......  طالب:
  ؟لماذا ،هنا أم وضعها�ُعَمر میز �ُعَمر  وضعها
 .......  طالب:

ماذا ل مر،ضعت الواو للتفر�ق بینها و�ین عُ وُ  صل �عني األصل ما فیها واو،مرو ما فیها واو األعَ  الواو في آخره،
  .مرومر بدل عَ ضعت الواو في عُ ما وُ 

 .......  طالب:
 یزفالتمی النصب في وأما، وصرفه ،ثانیه وسكون  ،أوله فتح: مرو بثالثة أشیاءلخفة عَ  ؛عكسولم �ُ (: قال

 . �األلف
 قلة دو�زدا، القلة غا�ة في ألنه ؛الغرائب من وهذا، مصر�ون  �لهم واتهر  أن وهو ،لطیفة اإلسناد هذا وفي

 .ِجلة أئمة �لهم �انوا�لهم  ألنهم؛ جاللتهم �اعتبار
 �معنى لالفض لكن، التفضیل �اب من أنهما شك ال: قلتُ ؟ خیر و�ین أفضل بین فرق  هل: قلتَ  فإن"، خیر: "قوله
 فإن. الكیفیة نم والثاني ،الكمیة من واألول، الشر مقابلة في النفع �معنى والخیر، القلة مقابلة في الثواب كثرة
 . الكرماني یورد إشكاالت و�جیب علیها هذه طر�قته،، )األول الباب نَ وَ نْ عَ  ِلم: قلتَ 

"، اإلسالم من عامالط إطعام: "�قوله الباب وهذا"، ؟أفضل اإلسالم أي: "�قوله األول الباب نَ وَ نْ عَ  ِلم: قلتَ  فإن( 
�اب ( ل�عني في الباب األو ، )منه السالمة �اب: ثمة أو"، خیر" أو" أفضل اإلسالم أي �اب: "هنااه �قل لمو 

علیه  صلى هللا- النبي أن في صر�ح »الطعام تطعم« وهو هنااه الجواب ألن: قلتُ  ؟اإلسالم منالسالمة منه 
، الماإلس من منه المسلمین سالمة أن في صر�ًحا لیس إذ ؛تقدم ما �خالف، اإلسالم من اإلطعام جعل -وسلم
. لتینأ�المس ًماعالإ البابین بترجمتي رفعبَّ ، األفضلیة ُتعلم لم، اإلسالم من منه السالمة �اب: ثمة قال لو وألنه
 تطعم أن :�قال أن �جب بل، تطعم الخیر: �قال أن �ستقیم وال جواً�ا صح �یف: قلت فإن، »الطعام تطعم«: قوله
 . االخیر أن تطعم وتطعم خیرً ، )تطعم أن والخیرُ  ،خیًرا
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 يالت األصل أن �أتي بـ[أن]، »تطعم«: وهنا قال ،إطعام الطعام هو األصل أن �كون الجواب �مصدر: ؟�عني لماذا
 تسمع: مثل هو: قلتُ (. إطعام الطعام: فكأنك قلت ،»تطعم الطعام«أن  �عني: ،سبك مع ما �عدها �مصدرتُ 

  .صحیح وهو ،المصدر تقدیر في فهو، تراه أن من خیر ديیْ عَ �المُ 
 ناسال �عض �فعل �ما ،أحًدا �ه تخص ال أي، تعرف لم ومن عرفت من على متسلِّ  أي »السالم وتقرأ« :قوله
ا ما لماذ: وذ�رنا في الدرس الماضي أنه قیل لفالن ،إال مكافئة ا�عض الناس ما �صنع شیئً ، )تهاوًنا أو تكبًرا

 �ِهللا ما ؟طیب ما طلعت المقبرة ؟هیأصلي على أب �یف ،ي�ِهللا ما صلى على أب: قال ؟ةخرجت صلیت على الجناز 
: السلم علیه قمر علیه ما �ُ  ،احتمال ما سمع ،ألنه �ِهللا ما شمتني ؛ومثله لو عطس ما شمته ،ي... وهكذاشیع أب

 . »مخیرهما الذي یبدأ �السال«: قول� -علیه الصالة والسالم-والرسول  هذا ما �سلم علینا وال یرد علینا السالم،
 ال تعالى هلل خالًصا �ان و�ذا، الشر�عة لشعار وتعظیًما ،اإلسالم ةألخوَّ  مراعاةً  بل، ًقاَملَ  وال مصانعةً  �كون  وال(

 ىعل �سلم فهل: قلتَ  فإن. السالم من مانعة ونحوها المعاداة تكون  أن ینبغي وال، أحد دون  �أحد �ختص
 .)؟الكافر
 ....... طالب:

ال «: الصحیح مع أنه جاء فیه النص، )�اإلجماع ُخص :قلتُ ؟ الكافر على �سلم فهل: قلتَ  فإن( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 . نع الكتابي فالمشرك من �اب أولىو�ذا مُ ، »تبدءوا الیهود والنصارى �السالم

 أنه قبله يالذ الحدیث وفي، الطعام ُتطعم أن الخیر أن هنااه الجواب في جاء: قلتَ  فإن. ص �اإلجماعخُ : قلتُ (
  ؟بینهما التوفیق وجه فما، المسلمون  سلم من
 كون � فقد، المجلس أهل أو السائل حق في األفضل هو �ما وقت �ل في فأجاب ،وقتین في الجوا�ان �ان: قلتُ 
 على جابهمافأ، روتكبُّ  الطعام إمساك الثاني ومن، المسلمین و�یذاء ولسانه لیده المراعاة قلة أحدهما من ظهر

 خیر عن والثاني ،التروك أفضل عن سأل األول السائل أن -صلى هللا علیه وسلم- علم أو، حالهما حسب
 إذ؛ مانمتالز  �الحقیقة أنهما أو، المنافع �جلب عما والثاني ،المضار یدفع عما سأل األول أن أو، األفعال
 .اللسان لسالمة والسالم ،الید لسالمة مستلزم اإلطعام

 ألیفت على والحث ،والتواضع للمسلمین ناحالجَ  وخفض األخالق مكارم وعلى والسخاء الجود على الحث وفیه 
 مالیة إما ألنها؛ المكارم نوعي على مشتمل فالحدیث، ذلك ُ�حصل ما واستجالب ،وتوادهم �لمتهم واجتماع قلو�هم

 . إلیها إشارةٌ  فالسالمُ  بدنیة و�ما، إلیها إشارةٌ  فاإلطعامُ 
له شرح  البیضاوي ، )الدین لمْ شَ  ونظام الشر�عة وأر�ان اإلسالم فرائض إحدى واأللفة: البیضاوي  القاضي قال

و�مكن أن �خرج في مجلدین  ،وهو اآلن جاهز محقق �قتبس منه الشراح، ،وهو شرح مختصر ونفیس على المشكاة،
  أو ثالثة.

 دل: ابيالخط قال. م وأر�ان الشر�عة ونظام َشْمل الدینواأللفة إحدى فرائض اإلسال: قال القاضي البیضاوي (
 رضتع إنما لةأالمس أن على، اآلدمیین حقوق  من �جب ما إلى وأعماله اإلسالم خصال جملة عن الجواب فرْ َص 
 ما ثم، بداناأل قوام �ه الذي الطعام إطعام المثو�ة في أفعالها خیر فجعل، علیهم الواجبة حقوقهم عن السائل من

 .)السالم إفشاء خیرها فجعل ،األقوال من حقوقهم قضاء �ه �كون 
�ة لكن العنا ،هو ال �غني عن فتح الباري  ،وفیه لطائف ،وفیه �عني تنبیهات ،أنتم تسمعون �الم الكرماني مختصر 

 .�ه الئقة �طالب العلم
 .......  طالب:

 .هذا ذ�ره الكرماني
 .......  طالب:

 .ذ�ر هذا



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

 .......  طالب:
 أكثر من وجه �عني. هذا،ذ�ر 

نا عندي أ ،ال؛ من أمره وتأخیره عن هذه الشروح ال استخفاف �شأنه وتقلیالً  ،-َرِحَمُه ُهللا تعالى-الحافظ ابن رجب 
 ،لكن تأخیره. �شرح بنَفس السلف ألن فیه نَفس السلف الصالح، ؛أنه لو �مل �ان أعظم الشروح على اإلطالق

وشرح الحافظ ابن  ،و�ذ�ر �عضها ببعض. وهي �لها في جهة ،�عضها من �عض ینقل الشروح متشابهة األولى،
  وتسمعون �المه اآلن. رجب في جهة،

ر وال یذ� ،ألنه ما یذ�ر مناسبات والبداءة �ه تحتاج إلى شيء من الدعم؛ هذا الذي �جعلنا في إما أن نبدأ �ه،
 لیكون المسك. ؛نحن نختم �ه دقائق یذ�رها الشراح،و  ،أشیاء
 بن هللا عبد عن الخیر، أبي عن حبیب، أبي بن یز�د حدیث من ومسلم البخاري  جخرَّ : فصل( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 

 على المالس وتقرأ، الطعام تطعم: قال خیر؟ اإلسالم أي: -صلى هللا علیه وسلم- النبي سأل رجالً  أن«: عمرو
 . أ�ًضا مسلم وخرجه، »تعرف لم ومن عرفت من

 عن: مسندال وفي. السالم و�فشاء الطعام إطعام اإلسالم خیر الحدیث هذا في -ى هللا علیه وسلمصل- النبي جعل
: ومراده، »امالطع و�طعام الكالم ِلینُ : قال اإلسالم؟ ما: -صلى هللا علیه وسلم- النبي سأل أنه« عبسة بن عمرو

 من سلمینالم سالمة وأما. إحسان هي ا�نمو  واجبة ولیست فضل اإلسالم في الدرجة وهذه. الكامل التام اإلسالم
 سالمة وأما(، )فضالً  أ�ًضا �ان حق من السالمة �انت فإن حق، غیر من �انت إذا فواجبة والید اللسان

�عني تعتدي على مسلم هذا الكف واجب وتر�ه ، )حق غیر من �انت إذا فواجبة والید اللسان من المسلمین
ه رضبیح عِ َليٌّ الواجد ُظْلم یُ « ؟سلم من لسانك�َ  لك علیه دین، ن حق،أما إذا �انت م هذا من غیر حق. ،واجب

 . و�ن �انت �حق ،لكن تبقى أنها فضل، »وعقو�ته
وقد جمع هللا (ماذا؟ ، )داء�النِّ  األفضال بین تعالى هللا جمع وقد، فإن �انت السالمة من حق �انت أ�ًضا فضالً (

{الَِّذیَن : لهقو  في المتقین وصف في األذى كوترْ (داء!! داء أو نِ أدري نَ �ِهللا ما ، )تعالى بین األفضال �النَّداء
رَّاِء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّ  رَّاِء َوالضَّ  .])١٣٤[آل عمران:  ْلُمْحِسِنیَن} ُ�ِحبُّ ااِس َ�للااَُّ ُیْنِفُقوَن ِفي السَّ

 .......  طالب:
 نعم.  ،(النَّداء)�ِهللا أظنها 

 .......  طالب:
و�نما من  حد،ابتكر هذا الشرح من غیر تقلید أل -َرِحَمُه هللاُ -تعرفون أن الحافظ ابن رجب  .(النَّداء)أظنها  ،الكرم

ا بین �عني إذا میزن. بینما هذه تخاطب العقول ،�خاطب القلوب -َرحمُة ِهللا َعلیهِ -وهو  ،محفوظه من �الم السلف
حشو ت ا�ثیرً  اهذه الكتب قد تستفید منها علمً  لكن مثل ما ذ�رنا: ألصل أن العقل محله القلب،و�ال فا هذا وهذا،

له إلى تقرأ �تاب فقه تحفظ الزاد من أو أن �مكن  �عني مثل ما تنظر إلى الفرق بین الفقهاء والمحدثین، عقلك منها.
 ؟تقرأ زاد المستقنع تبكي ؟تبكيأن �مكن  آخره،

 .ال طالب:
 �عني هذا ،لكن هناك �تب وعلماء �خاطبون القلوب یؤثرون فیها هذه فائدة. تعبد هللا على �صیرة، د،لكن تستفی

 العلم الذي تلقیته من هذه الكتب �یف تعمل �ه إال �مؤثر �سیاط تسوقك إلى العمل.
 ألنه ؛سالمال و�فشاء الطعام إطعام بین الحدیث في وجمع .األذى واحتمال النداء بذل وهو وفضل إحسان فهذا(

 اإلسالم �فرائض اإلتیان �عد اإلسالم خیرَ  هذا �ان و�نما اإلحسان، أكمل وهو والفعل �القول اإلحسان �جتمع �ه
 هذه إلى یرتق لم ممن اخیرً  �ان الناس إلى اإلحسان درجة إلى ارتقى ثم ،اإلسالم �فرائض أتى فمن وواجباته،

 إطعام أن وال، امطلقً  غیره من خیر فهو الدرجة هذه على راقتص من أن المراد ولیس ،أ�ًضا وأفضل الدرجة
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 ؟طعم الطعام هو أفضل من الصالةتُ  ؟أحد �قول هذا. )الخمس ومبانیه اإلسالم أر�ان من خیر الكالم ینولِ  الطعام
 . ما قال أحد هذا

 والیوم رسلهو  و�تبه تهومالئك �اهلل آمن من إلى �النسبة إال اإلسالم من �كونان ال والسالم الطعام إطعام فإن(
 ما ینتفع إال إذا ط في الفرائض ما ینتفع،شخص أتى �النوافل وفرَّ  لكنه ما توضأ، ،�عني شخص اغتسل، )اآلخر

وشخص اغتسل انغمس في ، »انظروا هل لعبدي من تطوع؟« اإذا �ان نقًص  كان تفر�طه ال یؤدي إلى البطالن،
لب مني وضوء أنا طُ  ثم قال: ،یدخل إال إذا حصل ناقض من نواقضه و�ال فالوضوء ،الماء ال على نیة رفع الحدث

 . وغسل �عض األعضاء وأنا غسلت الجمیع
 والیوم رسلهو  و�تبه ومالئكته �اهلل آمن من إلى �النسبة إال اإلسالم من �كونان ال والسالم الطعام إطعام فإن(

 �ذا، یاءاألش خیر: قال أنه هوغیرُ (في شعب اإل�مان صاحب المنهاج  لعله الَحلیمي، )یميُّ كِ الحَ  زعم وقد .اآلخر
 األشیاء على تفضیله یراد وال شخص، دون  لشخص أو وقت دون  وقت وفي ،وجه دون  وجه من تفضیله والمراد
وص هل طیب األشخاص الذین جاء تفضیلهم �النص، )ها فضالً خیر  ال األشیاء خیر من إنه: المراد �كون  أو كلها،

ضل مر لما فُ أو عُ  ؟مر من جمیع الوجوهضل على عُ �عني أبو �كر لما فُ  ؟ن غیرهم من �ل وجه�عني أنهم أفضل م
 ،وقل مثل ذلك في البقیة مر أفضل منه؟مر مع أن عُ جاء في فضائل عثمان ما لم �أت �فضائل عُ  على عثمان،

ْلَنا َ�ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض}: جاء في الرسل ُسُل َفضَّ المُ  -�عني �ون إبراهیم ،]٢٥٣[البقرة:  {ِتْلَك الرُّ أول « -علیِه السَّ
أول من تنشق عنه « -علیه الصالة والسالم-أو �ون الرسول  ؟هو أفضل من محمد »كسى یوم القیامةمن �ُ 

�عني هل هو أفضل من  »وزي �صعقة الطورعث قبلي أو جُ األرض فإذا موسى آخذ �قائمة العرش ما أدري أ�ُ 
  وقل مثل هذا في األعمال.، الة واحدة لشخص أنه أفضل مطلقً ال �عني أن یوجد فضی ؟محمد

 -لیه وسلمصلى هللا ع- النبي قول تأو�ل إلى احتیج لما احق�  هذا �ان ولو للظاهر، مخالف نظر فیه وهذا(: قال
إن  :نقولل ه خیر الَخلق. »ذاك إبراهیم«: قال ،�ا خیر البر�ة .)»إبراهیم ذاك«: فقال البر�ة، خیر �ا: له قال لمن

-معلیه الصالة والسال-ما جاء عنه  ما جاء في السنة، خالف ما جاء في القرآن، -علیه الصالة والسالم-الرسول 
  قوله؟معنى  ما؟ »أنا سید ولد آدم« :

 یرحم هللا«و، »نحن أحق �الشك من إبراهیم« وهو القائل: ،-علیه الصالة والسالم-هذا مقام تواضع �النسبة له 
ال تفضلوني على «و، »لو لبثت في السجن ما لبث یوسف ألجبت الداعي«و، »�ان �أوي إلى ر�ن شدید لقد الوطً 

ونهى عن التفضیل بین األنبیاء الذي یؤدي إلى االزدراء واالستخفاف ببعضهم أو التطاول على  ،»یونس بن متى
ْلَنا �َ : و�ال فالتفضیل وارد بنص القرآن �عضهم، ُسُل َفضَّ  لهأوَّ ت وقد( .]٢٥٣ [البقرة: ْعَضُهْم َعَلى َ�ْعٍض}{ِتْلَك الرُّ
 إن: الوق، فاضل �معنى أفضل تأول من قول من �قرب هذا ولكن .التواضع وجه على: أحمد اإلمام فقال األئمة،

إن آدم خیر  إذا قیل:، )إن أفعل ال تقتضي المشار�ة(، )البصر�ین عند ردمطّ  غیر وهذا. المشار�ة تقتضي ال أفعل
  ؟ما فیهأم هي مشار�ة في الخیرة  ،بلیسمن إ

 .......  طالب:
  ؟هل أهل النار عندهم خیر]، ٢٤[الفرقان:  {َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َیْوَمِئٍذ َخْیٌر ُمْسَتَقر�ا}

 .......  طالب:
 .ال

 .......  طالب:
 تقتضي ال أفعل نإ: وقال ولكن هذا �قرب من قول من تأول أفضل �معنى فاضل،(: قال نعم. �ثیر �ثیر.

، منه ورد ما تأولو�ُ  البصر�ین، عند مطرد غیر وهذا( لكن قد ترد لغیر ذلك. األصل فیها المشار�ة،، )المشار�ة
 . تأو�ل إلى �حتاج ال مطرد أنه الكوفیین عن يكوحُ 
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هما لیس �ال ،فالن أوثق من فالن: فیأتون �ضعیفین فیقال أهل الحدیث �ستعملون أفعل التفضیل ال على �ابها،
فهم ال �ستعملون أفعل  ،وفالن أضعف من فالن و�الهما ثقات معناه أنه أقوى و�ن لم �صل إلى درجة، بثقة،

 . التفضیل على �ابها
و جاء لكن ماذا عما ل، )السالم إفشاء أنواع أفضل هذا »تعرف لم ومن عرفت من على وتقرأ السالم«: وقوله(

�ر وجاء �عني االهتمام �الذ سالم علیكم! �عني الناس یزدرونه، ،م علیكمسال ،سالم علیكم: إنسان و�ل من مر �ه
 ،اواحد جلس على �اب المسجد ینتظر شخًص  ال تلتف إلى أحد. مجنون، :والعنا�ة �شأنه مهما قیل عنك ولو قیل

سالم ال ،سالم علیكمال طلع له الناس �ل من طلع: ا،المقصود ینتظر شخًص  أو جامع، �مسجد ثانٍ  هو مصلٍّ 
 ،له �السالمة ن یدعو  مالناس �ملون مع أنه !!كم!أجل سالم ا المكان منذأنا ما جلست في ه: قالف ،انزعج علیكم،

ء عن ع نفسه لما جالكن على اإلنسان أن �طوِّ  هذا لیس �مبرر، اعمومً  هذه طبیعة البشر. كثرة،الالناس �ملون من 
  هاتوا أن �ملوا و�منعوا. :إذا قیلولو سئل الناس التراب ألوشكوا  هللا وعن رسوله:

 ال نم ذلك عموم من و�خرج ،»�المعرفة السالم الساعة أشراط من إن«: امرفوعً  مسعود ابن عن المسند وفي(
كأهل (: لوهنا �قو ، )خرجوا �اإلجماع(: الكرماني �قول، )العلماء جمهور عند الكتاب �أهل �السالم بداءته �جوز

 لعل من لم یبلغه الخبر والنهي قال �ه.، )الكتاب عند جمهور العلماء
 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین .�هللا أعلم

* * * 
 قول الشافعي في.......  ،طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ

ما  ذا خالفاإلنسان إ استفاضة. هد له �االستفاضة واشتهر أمره �أنه أعلم من غیره �االستفاضة.......،من شُ  ال،
 ال بد أن یوجه له.فاستفاض 

 .......  طالب:
 ي ما �طلع....... العلم الذ
 .......  طالب:

لما  وهو من طال�ه، ،ومالك مزدحم علیه الناس على �ل حال ر�یعة جالس في المسجد متوسد رداءه وما عنده أحد،
ي �ظهر مع أن العلم هو الذ ولي األمر، هذا ما هو على.......! درهم سلطان خیر من قنطار علم،: قیل له قال

على....... والناس �قبلون  تضعه ،أصغر واحد ما فیه أوما فیه �عني تنصب أكبر واحد  ،ما فیه دعوة نفسه،
 .�هللا المستعان إلیه.......،

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
 ....... 
 .......  طالب:

 .از�ن جزاك هللا خیرً 
  ....... طالب:

 ........ یوضح المراد
 ... یر ....... صباح الخ طالب:

 لى ذلك،عنظر فیه إلى مصلحة الدعوة واألمور المترتبة وما عداه یُ  ،�ِهللا المسألة مسألة الوارد فیه النص ما �جوز
 ظروف �عني.ال ،اراهبً  أو اراغبً  ا�كون إنسانً 

 


